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Дата d.? .Q1.zozt
Вид бнэджету,Щержавний,

код за СДРПОУ та найменування бюджетноТ установи 07834530, Нацiональний унiверситет оборони УкраТни
iMeHi lBaHa Черняховського,
код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 210, MiHicTepcTBo оборони Украiни,

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджеry 2101020, Забезпечення
дiяльностi 3бройних Сил УкраIни, пiдготовка кадрiв i вiйськ, медичне забезпечення особового складу,
BeTepaHiB вiйськовоТ служби та членiв ixHix сiмей, BeTepaHiB вiйни.
(код та назва програмноj класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоI програмно[ класифiкацii видаткiв
та кред!lтупання мiсцевих бюджетiв)

Пiдотава перерозllодiл планових показникiв вiдповiдно до пропозицiй вiдповiдальних за формування i виконання
бюджетних програм (пiдпрограм)

Сума змiн (+, -)
Код Найменування

загальний фонд спецiальний фонд разом
1 2 з 4 5

НАДХОД}КЕННЯ - усього 0,00 0,00

у топ,лу числi

ДОХОДИ (розписати за кодами класифiкац Т доходrв бюджету) 0,00 0,00
2501 0000 надходження вlд плати за послуги, що нада}оться

бюджетн и м и установам и згiдно iз законодавством 0,00 0,00

2501 0200 liадходження бiоджетних установ вiд додатковоi (господарськоl)

дiяльнсстi
23 726,0о 23 726,а0

2501 0300
пJ]ата за ооенду шлайна бюд;кетних установ. цо злiспtооться
вiдповiднодо Закону Украiни Про орендудержавного та
|(опi]унального маЙна"

^2з 72Б,оо -23726,0о

С}i:rаНСУВаННЯ /розписэтlл за кодами класифiкац , ф чав.чвзl]i,я бюд){ету
1i a,.г:,,: :.iia]]Ic 1обов'эa:i]ня)

повернення кредитiв до бюдlкету {роз'исати за кодами
прсграм!lоl класиф KaLlil видатк]в та кредитування бюджету. класифiкJt{]i
(релитуваliня бtоiiкету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього 0,00 0,00
ч тому числi:

аИДаТКИ (розписати эа кодами економ чноa класифiкацi] Еидатк в бюджету) 0,00 Е,00
2000 Поточнi видатки

22а0 tsuкорuсmання mоварiв i поспуе
ijz40 Оплата послуг {Kpirul коrvtунальних)

:,lаДаННЯ КРе{.ИТlВ 3 ОЮДЖеТv Il,оз]ilсd-и jd l,:J lми ьлJс,,э, Jlll
i4qr'T 'Fо--С ,. fjДvеТч
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